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1993 
 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIEŃ 

ZA 2006R. 
 

I. Plan dochodów i wydatków na 2006r. 

Budżet Gminy Jasień został uchwalony 29 grudnia 
2005r. w następujących kwotach: 

1. Dochody na kwotę - 12.059.794zł. 

2. Wydatki na kwotę - 13.038.794zł. 

3. Rozchody na kwotę 171.000zł, z czego cała kwo-
ta stanowi spłatę kredytów bankowych. 

4. Przychody budżetu na kwotę 1.150.000zł, jako 
kredyt bankowy na wydatki inwestycyjne. 

Ogólna kwota dochodów w uchwale z dnia 29 grud-
nia 2005r. obejmowała: 

1) dotacje za realizację zadań zleconych gminie  
z zakresu administracji rządowej i innych zle-
conych na podstawie odrębnych ustaw na kwo-
tę 2.452.130zł; 

2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych gminy w kwocie 371.100zł; 

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
70.000zł. 

Ogółem kwota wydatków obejmowała: 

1) wydatki bieżące na kwotę 11.832.194zł, w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń – 5.853.923,57zł, 

- dotacje – 437.500zł, 

             w tym: 

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultu-
ry – 339.000zł, 

- dotacje na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie oraz roboty budowlane przy za-
bytkach – 40.000zł, 

- dotacje celowe dla podmiotów niezali-
czanych do sektora finansów publicz-
nych na realizację zadań zleconych przez 
gminę – 48.500zł, 

- dotacja celowa na finansowanie lub do-
finansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych zakładów bu-
dżetowych – 10.000zł, 

- wydatki związane z obsługą długu – 20.000zł; 

2) wydatki majątkowe na kwotę 1.206.600zł. 

Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na: 

1) realizację zadań zleconych z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych na 
podstawie odrębnych ustaw – 2.452.130zł; 

2) realizację zadań określonych w programie profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych – 70.000zł. 

II. Plan i wykonanie dochodów budżetowych  
za rok 2006 

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006r. wy-
nosił: 14.414.993,40zł. Zmian dokonano w nastę-
pujących działach: 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono o kwo-
tę 111.921,00zł. 

Dz. 020 Leśnictwo - zmniejszono o kwotę 2.000,00zł. 

Dz. 600 Transport i łączność - zwiększono o kwotę 
43.000,00zł. 

                     Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2007r.          Nr 138 
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SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZIN 

ZA 2006r. 
 

z dnia 2 kwietnia 2007r. 
 

Załącznik Nr 1 
 

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2006r. 
 

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 5 6 7 

010   Rolnictwo 128.576,00 128.058,31 99,60 

 01095  Pozostała działalność 128.576,00 128.058,31 99,60 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-
stwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 128.576,00 128.058,31 99,60 



020   Leśnictwo 8.100,00 8.515,78 105,13 
 02001   Gospodarka leśna 8.100,00 8.515,78 105,13 
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 8.100,00 8.515,78 105,13 

 
 


